
Niet groen, maar Gifgroen Pik in die subsidie

In de vaart der Volkeren! 
Hoe nobel wij soms ook zijn in ons streven naar een 
verantwoord milieubeleid, er zijn altijd tegenstanders. 
Groepen bewoners die ziek worden van de supermolens, hun 
huizenwaarde zien verschrompelen, hun terrassen of 
restaurant wel kunnen sluiten omdat ze tegen die 
mastodonten van turbines aankijken. Of horen. En voelen. 
Maar U weet beter! Het milieu gaat ons allemaal aan!

Huppelend de Hel in
Wat hebben wij al aan massage- en lobbywerk gedaan? 
- Barrières: Onze infokanalen staan vol met ellenlange 
pagina’s ondoorgrondelijke tekst. De lokale overheid is 
volledig gecommitteerd. De Provincie is als vanouds voor de 
burger een bijna onneembare vesting; 
- Onze site is vol optimisme. Vrolijke burgers. Bloemetjes en 
bijtjes. Een sprookje. Huppelend de Hel in; 
- Verdeel en heers. Wij cultiveren het ‘not in my backyard’-
gevoel bij meetings voor burgers; 
- Enquete’s voorvormen. Een knap stukje manipulatie. Eerst 
geruststellende, empathische woorden. Dan fuiken. En 

Verdeel en heers  Iemand (anders) betaalt de rekening

Weinig risico, mooi 
rendement 

In samenwerking met de 
overheid bieden wij u de 
mogelijkheid in te schrijven op 
de Gehaktmolen-obligatie 

Wie zijn wij? 

De REC, Respectloos Energie 
Consortium biedt 
investeringsmogelijkheden 
aan op het gebied van de 
circulaire economie. Maar dan 
de andere kant op…Uw kant! 
Ondersteunt door wet- en 
regelgever. Betrouwbaarder 
kan niet. 

Waar belegt U in? 

Overal in het land worden 
zonne- en windparken door de 
strot van burgers geduwd. 
Liefst aan de rand van dorpen, 
daar is de absolute weerstand 
het kleinst.  
Ons hoofddoel is de subsidie, 
maar uiteraard staat het u vrij 
later ook mee te doen met de 
opbrengst. Bijvoorbeeld voor 
een servercentrale voor de 
opslag van Chinese data. 
Energie Transitie én Inkomens-
Transitie. De nachtmerrie van 
de burger is uw 
droomscenario! 

DE GEHAKTMOLEN-
OBLIGATIE
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overvragen. Bekende psychologische trucs. Geheel 
democratisch komen wij tot de gewenste uitslagen; 
- Klein houden. Overal zien wij dezelfde weerstand. Maar men 
heeft niet door dat er door het hele land dezelfde weerstand 
is. Wij houden dat graag zo;  
- Doekjes voor het bloeden. De compensaties zijn een 
lachertje, en dat moet ook, want dat gaat ten koste van Uw 
rendement; 
- Uitspelen. In andere landen worden projecten stopgezet. 
Hier niet. Veel kan, als je een beetje tussen de regels door 
laveert. Wij weten de weg; 
- Vaag zijn. Huizenbezitters of ondernemers niet uitnodigen 
voor bijvoorbeeld een Stakeholders-vergadering. Info deels 
doorgeven. Kritiek weghouden. Halve waarheden vertellen.

En wilt u duurzaam geld verdienen aan het milieu? Werk 
dan met kleine stapjes. Praat over vier windturbines en 
doe een beroep op saamhorigheid. Na een aantal jaren 
zet je er nog vijftien naast. Logisch, want die weg is er al.

Ons aanbod 
Honderduizenden mensen zullen straks uit hun raam 
kijken en Uw mastodonten van turbines zien 
ronddraaien. Of horen. Voelen. Tot ze er ziek van zijn. 

Als u nú inschrijft, ontvangt u van ons de obligatie, een 
coupon, een stempelkaart en een voucher. 
De coupon is een doordruk-versie.  Het geeft u het 
exclusieve voorkeursrecht om in te schrijven op 
deelname aan de exploitatie van opslagloodsen etc, die in 
de periferie van de turbines kunnen worden gebouwd. 
Een logisch vervolg! 
De stempelkaart maakt het mogelijk ook gebruik te 
maken van de opbrengst. Uiteraard kan dat onder een 
andere naam. 
De Voucher tot slot biedt u -in samenwerking met low-
budget maatschap Race to the Bottom- de mogelijkheid 
extra goedkoop naar verre oorden te vliegen. Want laten 
we eerlijk zijn, mooie uitzichten in je eigen land, dát kan 
je wel vergeten.
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Uw risico? 

Uw deelname valt niet onder 
voldoende controle en 
ethische toetsing door 
autoriteiten. Mogelijk verdere 
risico’s zijn  

• Burgers gaan zich landelijk 
of Europees organiseren 

• Men doet beroep op artikel 
25 en 28 van de Universele 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens bij 
bijvoorbeeld het 
permanente Hof van 
Arbitrage 

• De politiek krijgt door dat 
hier sprake is van 
onrechtmatige 
vermogensoverheveling van 
Gehaktmolen-burgers naar 
investeerders en 
eindgebruikers 

• De politiek komt tot inzicht. 
Dit is een niet te 
onderschatten risico. De 
‘excuses’-regering is een 
ervaren partij! 

•  Er zijn op korte termijn 
voldoende technische 
alternatieven. 
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